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 มหาวิทยาลัยชิกะ 

 มหาวิทยาลยัชิกะ เป็นมหาลยัของรัฐบาลญ่ีปุ่ น ตัง้อยูใ่น

จงัหวดัชิกะ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโอทสซึึง่จะเป็นคณะครุ

ศาสตร์ และวิทยาเขตฮิโกเนะซึง่เป็นคณะเศรษฐศาสตร์–บริหาร โดย

วิชาให้เลือกลงเรียนได้หลากหลายทัง้วิชาท่ีสอนเป็นภาษาญ่ีปุ่ นหรือ

วิชาท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ  

 อีกทัง้ยงัมีวิชาท่ีสามารถให้นกัเรียนตา่งชาตลิงเรียนเพ่ือท า

กิจกรรมร่วมกนักบันกัเรียนญ่ีปุ่ นได้อีกด้วย 

 

 เมืองฮโิกเนะ 

 เมืองฮิโกเนะเป็นเมืองเล็ก ๆ และเงียบสงบ เหมาะส าหรับมาพกัผอ่นตากอากาศ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียงในเขตเมืองฮิโกเนะ คือ ปราสาทฮิโกเนะและทะเลสาบบวิาโกะ  

 ปราสาทฮิโกเนะ จะเตม็ไปด้วยนกัท่องเท่ียวในชว่งซากรุะบาน เพราะบริเวณรอบ ๆ ของปราสาทมี

ต้นซากรุะปลกูอยู ่โดยสว่นมากซากรุะจะเร่ิมบานในชว่งปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 

ระยะเวลาประมาณ 2 สปัดาห์ 



 ทะเลสาบบวิาโกะ ถือเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น โดยใช้เวลา 5 นาที 

เดนิจากหอพกัไป บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบก็

จะมีคนญ่ีปุ่ นออกมาท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชว่ง

เช้าหรือเย็น เชน่ ว่ิงจ็อกกิง้ ป่ันจกัรยาน นัง่

ชมวิว ถ่ายภาพ ตกปลา หรือในหน้าร้อนจะ

สามารถลงไปวา่ยน า้ในทะเลสาบได้ในเขตท่ี

อนญุาต 

หอพัก 

ห้องพกัขนาดพอเหมาะส าหรับอยู่คนอยู่คนเดียว (ถ้าตอนอยูแ่รก ๆ ไมช่ินอาจจะคิดว่าแคบ) 

สภาพถือคอ่นข้างใหม ่ในห้องมีอปุกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน สภาพโดยรวมของห้องถือวา่

โอเค ราคาถกูมากเดือนละ 8,400 เยน เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ แตค่า่น า้และคา่ไฟต้องเสียแยก

ตา่งหาก ใช้เวลาเดนิไปมหาลยัประมาณ 5 นาที  

ความเป็นอยู่ 

เร่ืองการอยู-่การกิน ถือวา่สะดวกสบาย เพราะมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา โฮมเซ็นเตอร์ และ

ร้าน 100 เยน อยูใ่กล้หอพกั โดยซุปเปอร์ฯ โฮมเซ็นเตอร์ และร้านขายยา ใช้เวลาเดนิประมาณ 5 นาที 

ซึง่ซุปเปอร์ราคาคอ่นข้างถกู หากมาหลงั 5 โมงเย็นจะเร่ิมมีการแปะป้ายลดราคา 30% ในสินค้า

ประเภทของสดและกบัข้าว ในสว่นของใช้ตา่ง ๆ หากเป็นของชิน้ใหญ่ ๆ เชน่ หม้อหงุข้าว พดัลม เป็น

ต้น ก็ไม่ต้องเป็นหว่งเพราะจะมีของจากรุ่นพ่ีท่ีซือ้แล้วไมไ่ด้เอากลบับ้านทางผู้ดแูลหอพกัก็จะเก็บไว้

และคนท่ีมาเข้าพกัใหมส่ามารถหยิบไปใช้ได้ ไมต้่องซือ้ใหม่ 

สามารถหาร้านอาหารได้แถวสถานีรถไฟฮิโกเนะหรือถนนเบลล์โรดอยูไ่มไ่กล สามารถป่ันจกัรยาน

ไปได้มีทัง้อาหารจีน อินเดีย อาหารญ่ีปุ่ น หรืออาหารอิตาเล่ียน  

 

 



 กจิกรรม 

 ทางมหาวิทยาลยัจะมีจดัปาร์ตีใ้ห้เทอมละ 1 ครัง้ ส าหรับให้นกัเรียนตา่งชาตแิละนกัเรียนญ่ีปุ่ นมา

พบปะท ากิจกรรมร่วมกนั ถ้ามีโอกาสก็อยากแนะน าให้น้อง ๆ ทกุคนพยายามเข้าร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะท าได้ เพราะถือเป็นประสบการณ์ครัง้แรกและครัง้เดียวของเราในฐานะนกัเรียนแลกเปล่ียน หากมา

ท่ีน่ีจะพบกบันกัเรียนจากหลายหลายชาต ิทัง้ญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ 

  

บางวิชาจะมีการพาไปทศันะศกึษา ทัง้ปราสาทฮิโกเนะ โรงงานชาคริินท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากมหาลยั

เทา่ไรนกั หรือปีนภเูขาอิบกิุยามะในชว่งเดนิตลุาคม (กิจกรรมปีนเขาขึน้กบัสภาพอากาศในชว่งเวลาท่ี

อาจารย์จดักิจกรรม อาจจะมีการยกเลิกกิจกรรมหากอากาศไมดี่) 

หากต้องการเพ่ือนญ่ีปุ่ นมาช่วยตวิภาษาหรือวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเราลงเรียน ทางมหาวิทยาลยัจะมีกิจกรรม

ท่ีเรียกวา่ซพัพอร์ตเตอร์ คือ เราสามารถลงทะเบียนและทางศนูย์รับปรึกษาส าหรับนกัศกึษาตา่งชาตจิะจบัคู่

เรากบันกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีสมคัรเป็นซพัพอร์ตเตอร์ โดยจดัเทอมละครัง้แตร่ะยะเวลาท ากิจกรรมคือตลอดเทอม 

เหมือนเป็นกิจกรรมหาเพ่ือนญ่ีปุ่ นส าหรับนกัเรียนตา่งชาติไปในตวั 

 

 

 

 

 



การท่องเที่ยว 

สามารถไปเท่ียวปราสาทฮิโกเนะได้ฟรีส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัชิกะ โดยสามารถใช้บตัร

นกัศกึษาหรือคปูองท่ีทางมหาลยัจะให้มา แนะน าส าหรับปราสาทฮิโกเนะในชว่งซากรุะบาน สวยมาก 

ๆ ในเวลากลางวนัสามารถไปถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ หรือมาปิคนิคกบัเพ่ือน ๆ ก็ได้ สว่นในชว่งเวลา

กลางคืนก็สามารถถ่ายรูปซากรุะในอีกบรรยากาศได้เหมือนกนั 

 

เทศกาลในฮิโกเกะก็มีจดัเกือบทัง้ปี เชน่ ในเดือนกรกฎาคมจะมีจดัเทศกาลยคูาตะ เป็นการขาย

อาหารและหากส าหรับผู้สวมใสช่ดุยคูาตะสามารถแลกสว่นลดพิเศษส าหรับอาหารตา่ง ๆ ได้ และเดือน

สิงหา ถ้าใครยงัไมรี่บกลบับ้านก็รอชมการแขง่ขนัดอกไม้ไฟท่ีริมทะเลสาบบวิาโกะไมไ่กลจากหอพกั

ด้วยนะ 

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัใกล้ ๆ ท่ี

สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ เชน่ เกียวโต โอ

ซาก้า นาระ เฮียวโกะ นาโกย่า เป็นต้น  

 

 

 

 



 การท างานพาร์ทไทม์ 

 ส าหรับคนท่ีอยากหาประสบการณ์การท าพาร์ทไทม์ในตา่งประเทศ สามารถท าได้แตต้่องไมเ่กิน

สปัดาห์ละ 28 ชัว่โมง หากสนใจอยากท าจริง ๆ แนะน าให้ท าในชว่งท่ีเราเร่ิมปรับตวัได้แล้วและเหลือ

ระยะเวลาก่อนหมดโครงการอยา่งน้อยมากกวา่ 6 เดือน เพราะถ้าเหลือน้อยกวา่ 6 เดือนจะหางานท า

คอ่นข้างล าบาก แตถ้่าไมซี่เรียสเร่ืองคา่ใช้จา่ย ก็ไมมี่ความจ าเป็นต้องท า เพราะคา่ครองชีพในเมืองฮิโกเนะ 

ถ้าเทียบกบัทางเมืองใหญ่ ๆ เชน่ โอซากา เกียวโต ฮอกไกโด ถือว่ายงัถกูมาก (จินตนาการวา่น้อง ๆ บ้านอยู่

แถวสขุมุวิท สยามทกุวนัก็ได้คะ่) เอาเวลาไปเท่ียว ร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือน ๆ ดีกวา่ 

 ค าแนะน า 

 สดุท้ายนี ้ส าหรับน้อง ๆ ท่ีสนใจจะมาแลกเปล่ียนโครงการนี ้หากได้มาแล้ว อยากให้น้อง ๆ ทกุคน

ใช้เวลาให้คุ้มคา่ท่ีสดุ พยายามเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเราสนใจให้ได้มากท่ีสดุ เพราะเวลา 1 ปี ตอนแรกดเูหมือน

นาน แตจ่ริง ๆ มนัน้อยมาก พยายามหาเพ่ือนเยอะ ๆ ไม่วา่จะเพ่ือนญ่ีปุ่ นหรือเพ่ือนชาตอ่ืิน ๆ โดยเฉพาะ

เพ่ือนตา่งชาตท่ีิอยูห่อพกัเดียวกบัเรา เป็นเพ่ือนกนัง่ายมาก เพราะทกุคนเหมือนเราคือมาเรียนแลกเปล่ียนมี

อะไรก็ปรึกษาเพ่ือน ๆ หรืออาจารย์คนญ่ีปุ่ นได้ นอกจากไปท่ีนัน่ภาษาญ่ีปุ่ นจะเก่งขึน้แล้ว เผลอ ๆ 

ภาษาองักฤษก็จะคลอ่งขึน้ด้วยนะ  

 ส าหรับใครท่ีกงัวลวา่ถ้ามีปัญหาจะไมมี่ใครคอยชว่ย อาจารย์คนญ่ีปุ่ นท่ีนัน่ใจดีมาก ๆ มีคนชว่ย

แนน่อน หากภาษาญ่ีปุ่ นยงัไมแ่ข็งสามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้ในเวลาฉกุเฉิน แตแ่นะน าให้พยายาม

ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นให้ได้มากท่ีสดุจะดีกวา่คะ่ เพราะเรามาเพื่อพฒันาภาษาญ่ีปุ่ นของเราน่ีเนาะ และหากน้อง ๆ 

เข้าร่วมโครงการก่อนปี พ.ศ. 2563 สามารถเจอรุ่นพ่ีและเพ่ือนคนไทยท่ีก าลงัศกึษาระดบัปริญญาตรี-โทอยู่

ท่ีนัน่ได้ มีปัญหาปรึกษาคนไทยด้วยกนัเองท่ีนัน่ก็ได้  

 ใครยงัไมแ่นใ่จวา่จะสมคัรโครงการนีดี้ไหม กลวัสมคัรแล้วไมไ่ด้เพราะรับแค ่1 คน แนะน าวา่อยา่

ลงัเล สมคัรไปเลยคะ่ สอบสมัภาษณ์ไมย่าก ถ้าน้องสมคัรแล้วได้แนน่อน เป็นก าลงัใจให้นะคะ 


